Agenda MR vergadering – 15 juli 2021
Aanwezig: Aanwezig: Nadia van Meer (voorzitter), Eveline Bouwense (notulist), Pauline van
Bohemen, Marinka de Ridder en Loeky Wijling (directrice)
Anja Lenderink.

Item

Agendapunt

1.

Opening en Welkom

2.

Notulen vorige vergadering 17-5-2021
Akkoord
Actiepuntenlijst
GMR:
- notulen 13 april 2021
- beleidsnotitie kleine scholen
- deelname lerarengeleding vanuit de Singel
(Francien zal deelnemen).
- NPO gelden moeten voorgelegd worden
aan MR.
Ingebrachte Punten

Eveline

Nieuw OR-lid oudergeleding is Anja Lenderink.
Ouders zullen hierover geïnformeerd worden.

Loeky

3.
4.

5.

Formatie / onderwijsvorm toekomst
Stil gestaan bij het delen van de formatie met
ouders. Vanuit de ouders van de huidige groep 3
zijn er zorgen geuit. De zorgen zijn niet vanuit de
ouders van de huidige groep 2 gehoord. Alle ouders
van groep 3 zijn persoonlijk gebeld en geïnformeerd
over de interventies. Voor de herfstvakantie zullen
alle ouders van groep ¾ gebeld worden om
ervaringen te kunnen delen.
Informatie over de uitkomsten van het onderzoek
Roeland Hendrikx, en de veranderingen die er
organisatorisch en onderwijsinhoudelijk aankomen
zullen in het nieuwe schooljaar gedeeld worden met
ouders in een Webinar.
Komend schooljaar zal er veel aandacht besteed
worden aan het invoeren van coöperatieve
leervormen. Leerkrachten zullen hier vanuit een
externe partij ook in gecoached worden. De
algemene teamvergaderingen zullen komen te
vervallen nu er met 2 onderwijsteams gewerkt zal
gaan worden (1-4 en 5-8).
Ouders zullen meegenomen worden waar we staan
in het proces van onderwijsvernieuwing.
Er is een onderwijsassistent is aangesteld voor 5
dagen per week. Zij zal met name ingezet worden
in de groep ¾ combinatie.

Ingezonden
stukken

Eveline
GMR

Jaarplan en NOP gelden
Het plan voor het inzetten van de NOP gelden zal
de eerste MR vergadering gedeeld. Naast de
analyse van de data hebben de leerkrachten
nagedacht over wenselijke interventies om deze
gelden ten behoeve van de kwaliteit van het
onderwijs in te zetten.
De NOP gelden zijn incidentele gelden waar
gekeken wordt hoe deze duurzaam ingezet kunnen
worden (bijv inzet ICT t.b.v. onderwijs, versterken
techniekonderwijs binnen de school, leerkrachten
coördinator voor rekenen en taal).
Schoolgids
Wijzigingen zijn akkoord.
Expliciet wordt stilgestaan bij de kosten van de
overblijf.
EHBO kosten zullen op de begroting van de school
komen.
Verhoging bijdrage schoolkamp
Schoolkamp kosten zullen verhoogd worden,
aangezien de kosten voor accommodatie duurder
geworden zijn. MR is akkoord met uitleg over
verhoging kosten.
Opvang bij uitval leraren volgend schooljaar
Hiervoor kan er alleen nog maar gebruikt gemaakt
worden van de bovenschoolse opvangpool.
Leerkrachten mogen elkaar niet meer vervangen.

Vergaderdata MR 2021-2022
20 sept, 8 nov, 17 jan, 14 maart, 16 mei, 4 juli
(extra plannen?)
6.

Bestuursbesluiten

7.

Rondvraag en afscheid Eveline en Marinka

